
Zarządzenie Nr 11 /2022 

Dyrektora Centrum Promocji Kultury 

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

z dnia 24.08.2022 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez 

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz filie 

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu CPK zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Centrum 

Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

§ 2 

Tekst w/w regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i wiadomości pracowników przez 

wywieszenie w siedzibie administracji CPK na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie 

internetowej. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Działu Organizacyjno - Administracyjnego 

oraz kierownikom filii CPK. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.08.2022 r. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia  24.08.2022 r. 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Centrum Promocji Kultury 

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nr 11/22 

z dnia 24.08.2022 r. 

 

 

Regulamin sprzedaży biletów 

na wydarzenia organizowane przez 

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 

Terminal Kultury Gocław, 

Klub Kultury Seniora. 

 

§ 1 Definicje 

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji 

biletów oraz wejściówek na Wydarzenia oraz cykle wydarzeń stanowiące całość 

programową, których organizatorem jest Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy oraz jego filie, zwane dalej Organizatorem.  

2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

a) Portal – portal prowadzony przez Operatora, działający pod domeną biletyna.pl lub 

dostępny w widoku “Wydarzenia” w Aplikacji mobilnej.  

b) Aplikacja mobilna - oprogramowanie klienckie Operatora o nazwie “biletyna.pl”, 

działające na smartfonach z systemem Android od wersji 8.1 lub iOS od wersji 14.4., 

które Klient może pobrać i zainstalować odpowiednio z Google Play albo App Store. 

c) Nabywca/ klient  to osoba, która nabywa bilet lub wejściówkę na Wydarzenie. 

d) Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia. 

e) Operatorem jest GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 

Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000437095, numer NIP 5222868457, numer REGON 

141172460. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Na wybrane Wydarzenia sprzedawane będą płatne bilety lub wręczane bezpłatne 

wejściówki i zaproszenia.  



2. Płatny bilet lub bezpłatna wejściówka przysługuje jednej osobie. O wymogu 

posiadania bezpłatnej wejściówki na wydarzenie Organizator będzie za każdym razem 

informował w materiałach promocyjnych. 

3. Informacje o wysokości opłat za wstęp na Wydarzenia podane są do publicznej 

wiadomości: 

a) informacje o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Promocji Kultury są 

dostępne na stronie: www.cpk.art.pl, ulotce programowej oraz na afiszu, 

b) informacje o wydarzeniach organizowanych przez Terminal Kultury Gocław są 

dostępne na stronie: www.terminalkultury.pl, 

www.facebook.com/terminalkulturygoclaw, w ulotce programowej oraz na afiszu, 

c) informacje o wydarzeniach organizowanych przez Klub Kultury Seniora są dostępne 

na stronie: www.kkseniora.art.pl, w ulotce programowej oraz na afiszu. 

4. Opłaty za wstęp na Wydarzenia ustalane są przez działy programowe Organizatora lub 

przez podmioty, wynajmujące sale w celu organizacji Wydarzenia. Dzieci poniżej 13. 

roku życia mogą uczestniczyć w Wydarzeniach na podstawie biletu, wyłącznie 

w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Wydarzeniu na podstawie 

odrębnego biletu.  

5. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością uczestniczą w Wydarzeniu na podstawie 

odrębnego biletu.  

6. Ze względów bezpieczeństwa (przepisy bhp i ppoż) wszystkie osoby są zobowiązane 

do zajęcia oddzielnego miejsca, jeśli widownia na Wydarzeniu obejmuje miejsca 

siedzące. Wyjątek stanowią dzieci do lat 3, siedzące na kolanach rodziców lub 

opiekunów. 

7. W przypadku imprez biletowanych przy wejściu na wydarzenie należy okazać 

zakupiony bilet lub otrzymaną wejściówkę obsłudze widowni. 

§ 3 Bilety Formy płatności i termin ważności Rezerwacji  

1. Ceny biletów zawierają podatek VAT.  

2. Bilety na imprezy sprzedawane są od pierwszego dnia roboczego miesiąca lub według 

informacji podanej do publicznej wiadomości, zgodnie z § 2 pkt. 3 niniejszego 

regulaminu, w którym zaplanowane jest  wydarzenie, w miejscu jego realizacji, tj.: 

a) Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 

2 w kasie (pokój nr 210, 1 piętro) w wyznaczonych dniach i godzinach oraz poprzez portal 

biletyna.pl, 

b) Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 w kasie ( pokój administracja, 2 piętro) w 

godz. 9.00- 15.30 od poniedziałku do piątku, w dzień wydarzenia oraz poprzez portal 

biletyna.pl, 

http://www.cpk.art.pl/
http://www.terminalkultury.pl/
http://www.kkseniora.art.pl/


c) Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24  w wyznaczonych 

godzinach w wybranych punktach (kasa, biletomat) oraz przez portal biletyna.pl. 

3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem 

podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów 

internetowych.  

4. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego 

system Operatora oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora 

płatności on-line lub na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Operatora. 

Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do rozpoczęcia Wydarzenia, 

jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z 

potwierdzeniem Rezerwacji lub w widoku “Szczegóły Rezerwacji” w Aplikacji 

mobilnej.  

5. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od 

momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 3, całkowita 

należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, to nieopłacona Rezerwacja 

jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Klienta za brak możliwości zakupu biletów na wybrane Wydarzenie lub brak biletów 

w wybranej przez niego pierwotnie cenie.  

6. Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:  

a) wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek 

Organizatora,  

b) istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta, które nie zostały opłacone.  

7. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży 

Biletów lub Towarów; zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty 

pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji. 

8. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie 

na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na 

adres poczty elektronicznej Klienta).  

9. Operator przyjmuje przelewy w walucie PLN.  

10. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w PLN z rachunku 

prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału 

kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności 

została zaksięgowana na rachunku Operatora.  

11. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w 

ust. 3, Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty 

przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Operatora.  



12. W przypadku wykorzystania Vouchera wartościowego biletyna.pl do dokonania 

płatności za Rezerwację, kod ważnego Vouchera wartościowego Klient podaje w 

odpowiednim polu w Portalu dotyczącym płatności Voucherem wartościowym. 

§ 4 Wejściówki i zaproszenia 

1.W ramach działalności promocyjnej Organizatora przygotowywana jest pula bezpłatnych 

zaproszeń na wybrane imprezy biletowane, organizowane przez Organizatora. Zaproszenia 

przeznaczone są dla osób i instytucji współpracujących oraz promujących działalność 

kulturalno-edukacyjną Organizatora.  

2. Informacja, kiedy wydawane są bezpłatne zaproszenia lub wejściówki umieszczona jest w 

materiałach, promujących dane wydarzenie oraz na programie miesięcznym Organizatora. 

§ 5 Zwroty, reklamacje i odstąpienia od umowy 

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:  

a) odwołania Wydarzenia albo  

b) zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia. 

2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe. 

3. Bilety nabyte przez portal internetowy biletyna.pl oraz współpracujące z nim punkty 

sprzedaży mogą zostać zwrócone jedynie poprzez ten portal i odpowiednie punkty 

sprzedaży, zgodnie z odrębną regulacją .  

4. Bilety nabyte w kasie mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadkach wymienionych w 

ust. 1. Zwrot jest możliwy wyłącznie gotówką pod warunkiem zwrotu oryginalnego, 

niewykorzystanego biletu wraz z paragonem fiskalnym w terminie do 14 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Wydarzenia/zmianie daty lub miejsca 

Wydarzenia oraz w dniu Wydarzenia w miejscu, w którym dokonano zakupu biletu w 

godzinach pracy danej jednostki. 

5. Poza zwrotem kwoty za bilet Organizator nie jest zobowiązany do żadnej innej 

rekompensaty wobec Nabywcy.  

6. Przy wstępie na Wydarzenia i zwrocie biletów Organizator honoruje wyłącznie oryginalny 

bilet. 

§ 6 Ochrona danych osobowych - polityka prywatności  

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator – GnP spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437095, numer NIP 5222868457, numer 

REGON 141172460,  



2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: 

wsparcie@biletyna.pl.  

3. Klient może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, 

usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich 

dalszego przetwarzania.  

4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają 

anonimizacji.  

5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.  

6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu 

oraz dostawy Biletów, Voucherów i Towarów: 

 a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku 

wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer 

mieszkania, kod pocztowy i miasto; w przypadku Aplikacji mobilnej dodatkowo identyfikator 

urządzenia b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit.  

b) RODO, a po zrealizowaniu umowy dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c w 

związku z art. 18 ust. 1 UŚUDE, art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO w celu rozpatrywania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji oraz w 

celach analitycznych i statystycznych,  

c) W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Klient wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo 

do zakończenia procesu reklamacyjnego,  

d) W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla 

wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub 

firmie kurierskiej,  

e) W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla 

wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, e-mail do podmiotu 

świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.  

f) W przypadku odwołania Wydarzenia lub podziału Wydarzenia niezbędne dla wykonania 

umowy jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, e-mail, telefon dla 

kontaktu drogą email, SMS lub telefon i uzyskania od Klienta decyzji dot. zwrotu Biletów 

albo utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie zgodnie z postanowieniami § 7.  

7. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu jednorazowej oceny 

Wydarzenia:  



a) zakres przetwarzanych danych obejmuje e-mail podany przy dokonywaniu Rezerwacji, 

pseudonim jaki określił Klient podczas dokonywania oceny Wydarzenia oraz adres IP z 

którego wysłano ocenę.  

b) podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Operatora 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  

c) opinia wraz z pseudonimem Klienta i bez jego adresu e-mail ani adresu IP jest publikowana 

na Portalu przez okres 5 lat.  

d) Operator nie przekazuje Organizatorom danych identyfikujących Klientów, którzy wyrazili 

opinię o wydarzeniu w ankiecie.  

8. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS i e-

mail do rezerwacji:  

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu 

komórkowego Klienta  

b) podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Klienta na 

otrzymanie SMS-ów z powiadomieniami:  

1. Bilet PDF jest gotowy do pobrania,  

2. potwierdzenie dokonania płatności,  

3. przypomnienie 24 h przed Wydarzeniem, 

4. odwołanie Wydarzenia. 

9. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku bezpieczeństwem 

epidemicznym : 

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu 

komórkowego Klienta, 

b) podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym - zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na 

wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu, 

c) dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia, 

d) Operator, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa 

epidemicznego, może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu lub za pośrednictwem Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z 

uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.  

10. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do 

organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego 

umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/ § 7 

 



§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Osoba nabywając bilet oświadcza, że treść niniejszego Regulaminu jest jej znana i 

akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia wprowadzającego go 

w życie, jednocześnie uchyla postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego. 

 


